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Sentenco
Estas preskau neeble^
porti la torcon de vero
tra homomasO;. sen
bruletigi ies barbon.

Lichfenhoig

Oni imagu...
ke GEA planas por la jaro 1995 (!)
fine pritrakti io celon, prezenti al
la ekstera mondo unuecan aspek-
ton de ciuj eldonatoj. Fakte estas
bona ideo, sed GEA tiukampe estas
rapida kiel hipopotamo. Jam an-
taü la lOO-jarigo de Esperanto
devus esti konata afero: Necesas
kvazaü ia marko-rekonUo por la
Esperanto-movado. Kiam UEA en
1987 ekuzis novan simbolon, tiun
"ovon" multaf el niaj samide-
anoj protestis, car iii sentis, ke la
kvinpinta stelo - kiun oni gis tiam
uzis - pli bone reprezentus la mo-
vadon. Tarnen la stelo ne estas
rekomendinda: gi nepre devas
esti verda. Sed kiuj el niaj presafoj
- plej oftefotokopioi - povas enhavi
verdan stelon? La "ovo" - au pli
bone nomata: la "duobia E" - po
vas aperi en ciu koloro.
Tiel ci aperas eldonafoj de HES
ekde 1988:

Esperanto
dk Internationale Spreche

En 1990 la estraro de HES decidis
fondi la Instituton de Esperanto
Hamburg, por kunordigi ciajn
publikajn aperojn de Esperanto
en Hamburg kun unueca aspekto.
La Landa Ligo de GEA transprenis
tiun ci "bildon" de Esperanto, kaj
la INSTITUTO fangis la PR-agente-
jo de la Hamburga Movado.. Tio
signifas, ke ni en Hamburg jam
dum kelkaj jaroj - konsciante pri
psikologiaj meRanismoj - prezen-
tas Esperanton ciam en sama
maniero kaj aspekto: Homoj, kiuj
unufoje vidis ion pri Esperanto, tuj
rekonos gin! 8«,™Me.,
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fioffesto 199Z
Komenco 19.00 h

Programo

19.00 h Saiutvortoi de la prezidanto
]9 1a mangometo; Skandinavio

Prelegeto: El la verkoro de Zomenhof
] 9 



El Nia Klubo

Kotizoj 1993

Kategorie HES GEA entufe GM:

Plena membro 55r 60,- 115,-

Famlliano 35,- 30,- 65,-

Studento, Lernanto,
Membro sen enspezoj l
Senlcborulo

35,- 30,- 65,-

Junulo gis 26 joroj 30,- 30,- 60,-

Potrono membro de GEA 55,- 120,- 175,-

Bonvolu giri al la konto de HES, indikante celon kaj nomon
au pogu rekte ol Hello Lanka.

Giradon direktu al: Hamburga Esperanto-Societo,
Postgirokonto Hamburg n-ro 173 22 - 207

Germana-Israela

Societo

La Lando Ligo Hamburg de GEA sendis la
rezolucion de GEA (vd. p. 6j ankau al la
Germana-Israela Societo en Hamburg. Iii
tuj reagis kaj proponis komunan publikan
laboron. La unua renkontigo por reciproka
konatigo versajne jam okazos komence de
Decembro 1991.

Benno fCieBr

Kurso por
progresintoj

Meze de Januaro 1993 komen-
cigos nova kurso por progresin
toj en Homburg. Gvidos gin

Jürgen Wulff. Gi okazos en Ig
Esperonto-domo, versajne
merkrede ekde lo 1 8a horo.



5  Beten wat op Platt |
Dlu if bat fo roict! Dlu fann if unö !Octen ̂ latt in bc gctec grnftbiir, fo mit'n bufabclt ö -
oF fo aö bat Originaal fcbrieroen: in graFtur. roo Fann foroat angabn?
3'ocer(t bcro iF bat mit fo'n Föfften DÜtcg oerfoFt: 91ec, foroat Fünnt roi nicb bniFen! Doriim mii|
fjettc gfto^ir nennt fe bat, FlauF aö'n 3mm... iF ailcnö fiilmö moaFen: Op'n Computer cIFeen
falotö roect bc junge Cüüb meift baar ni); oon af; 23ooFftot>cn teFen un cen niege Schrift t>on
be Computer -TOicbclö (linb al meift nicb öllcr maFcn.Dat roeer bannig t>eel ̂ JuuIFraam. 2toer
aä bottig.Äeen lang „p, faiootö een „ö" roo fuf)t nu iö bat farbig, un roi Fönt und 9^iatt fo ad
bat ut? ITo'n 23iefpeei bat 2Borb ®clihntcddc« roennt fcfsrieroen un lefen.

S^ubolf S^arnorc:

©eltfateffen
$Si .Kopmann Otto ̂ etbemann,
X)or baben in be i^önigftrat,
.Kümmt eineä ©agö ein Suer an,
OII J^ocben j^Iäroenoro ut ̂ at,
Un rcarb in 'n Caben mang be Srüffeln
Un Cacbö un Rümmer rümmerfnüffeln.

„Jlun, rcaö foll 'ä fein?" fröggt be .Rommiä.
!bä," Soeben, „gäben ©' mi
gjial troei grot 9^uIIen g3riemtobacF,
So ollicb [treffen bon ©efmacf."

©e Cabenbeiner Ficft em an,
griu Fümmt oF fiilroft ^err ̂ eibemann,
De bett bat bürt un Friggt bat Cacben:
,,©ie forbern ja famofe Gacben,
©ie baben baö rcobl gan^ bergeffen,
f3cb fübre nur Delifateffen!"

^^Dat meit icF rcoll", [eggt Klärcenorb,
I-£)ürt g^riemtobaiJ bor nid) mit tau?"



Germana Esperanto-Asocio 6

Rezolucio de Germana Esperanto-Asocio
okaze de la konlraueksterlandanaj atakoj dum ia lastaj monatoj en Germonio

Germana Esperanto-Asocio, kiel reprezenfanfo de civitana kaj kultura
movado aktivanta de pli ol 1 00 jaroj por kompreno kaj paco inter homoj
de maisamaj naciecoj, eksterordinare indignas pri ia aktuala ondo de
perforto kontraü eksterlandanoj en Germonio. Kun abomeno kaj hororo
ni vidas, ke sovinismo kaj rasismo en blinde furioza malamo disvasfigas
pli kaj pli en Germonio kaj dongerigos nian demokrofion. Kiu hodiaü
silente rigordas, kiom oni botgs fremdulojn, morgoü devos rigardi, kiel
oni bruligos librojn kaj kiel postmorgoü oni murdos tutojn grupojn el Ia
popolo. La pretendo, ke Germonio "ne estos londo molomika ol
eksterlandanoj", forigas nudo ciniko.

Germana Esperanto-Asocio tial postulas:
- efikan protekton kontraü atakoj a! korpo kaj vivo de homoj, kaj energian
agadon de polico kaj justico kontraü Ia obstinaj perfortuloj;

- ampleksan dialogon inter socio kaj politiko sur ciuj niveloj, por venki Ia
estigintan fremdigon kaj por serci eventualajn solvojn por Ia realaj
problemoj kun konsidero de ties kaüzoj;

solidaran kaj aktivan pledon de ciuj demokratoj en ' reto de solidareco"
kontraü Ia terorismo de Ia politikaj dekstruloj, per tio ke pli ol gis nun ni faru
Ia valorojn de demokratio, libero kaj homaj rajtoj bazo de nia identigo kun
nia respubliko, tiamaniere malfortigante Ia naciisman elementon.
Kiu nomas sin germano, devas aktive pledi por tiuj valoroj, pri kiuj ni devus
fieride 40 jaroj. Ciu, kiu tiel piedpremas niajn valorojn, metas sin kontraü
niasocio kaj devas porti lo konsekvencojn antaüvideblajn en konstitucie
jura stato.

AI niaj samlandanoj kaj al niaj amikoj en Ia tuta mondo ni diras. Tion ci ni
ne toleras! Ne eblas senkulpigi tiajn fiagojn. Ni apelacias al niaj membroj kaj
al ciuj Esperanto-amikoj, ke iii kun ankoraü pli da civila kurago ol gis nun aktivu
por Ia protekto de homoj senkulpe minacataj.

En Mainz, Ia 4an de oktobro 1992
la estraro de Germana Esperanto-Asocio



Nia Programo 6/92
Klubejo malfermita Jaüde ekde 18:30.
Mangoj: 19:00 - 19:30. Programo: 20:00.
Siudrondo: sabate en semajnoj kun para
numero: 14:00.

GIS: ciuniastan lundon: 19.30 h.

Paroliga Rondo: ciun mardon: 1 8:30.

Decembro

3  Liferatura vespero
Honnelore Brunow

10 klubejo fermila

pro sabota festo

12 Zomenhoffesto

Alenfu!

Komenco 19°° h

Post io Zamenhoffesto -

kiel kuHme ne plu

okazos pudoj kunvenoj!

Klubhaus donnerstags ab 1 8:30 geöffnet.
Essen: 1 9:00 ■ 1 9:30. Programm: 20:00.
Sfudrondo: sonnabends in geraden Kalender
wochen: 14:00.

GIS: jeden letzten Montag: 19:30.
Paroliga Rondo: jeden Dienstag: 1 8:30.

JanuARO

7 klubejo fermita
pro renoviga loboro

14 Hella Lanka:

Poezio el

Togikio

16 Studrondo

21 Hella Lanka:

Luinbiidoj pri
Schwerin

25 GIS-Kunveno

28 Werner Bormann:

TEC de UEA

30 Siudrondo

Bonvolu ne forgesi vian kotizon
por la jaro 19935

La kasistino petas, giri kiel eble plej frue,
car la plua sendado al GEA
devas okazi gustatempe.



I Enigmo 8

Silaba enigmo

a - a - a - best - bis - ble - bro - chen - dl - dig - dre - e - ek - eks
- eks - gi - gi - hau - i - in -in - korl - ki - ko - kven - le - Ii - Ii - Ii
- Ii - lo - lo - mo - ma - me - men - mi - mi - mo - ni - no - no - no
- o - o - o - pe - ro - re - ri - ri - ro - ru - so - to - te - ter - ter - to
- to - to - to - tro - tru - ur - va - vi - zo

El la supraj silaboj estu trovifaj vortoj kun la sekvaj signifoj:

cirkaükovri kontrolata provo pruvi ion

plirapidigi kateca rabobesfo

malplenajo en io krii kiel besto

kapoblo, flue paroll interrompiganta

gardena rampuleto cirkaümove antaüenigi

apartigi de la o\\a\ memrespekfo

homo, kiu publike paroladas

egalpezeco profundegofo

longa mollarga leda strio tufe detrui, neniigi

suFikso: "dorseniri"

nomodeniopolvosucilo loko, kie iu logos

perForte enin koj okapi laö Hans Riiigaard



Opinio

Kuragaj laikaj Esperantistoj
(Reago de leganto)"La finajo -a klare
difinas odjekHvon, koj lareguleco de ia Üngvo
ne permesas alian interpreton ol tiun unu".
Guste. Tio do ankaü vaiidos por propraj
nomoj. La reguieco de ia lingvo ne permesas,
ke virinaj nomoj farlgu adjektivoj. Ankaü ia
virino| mem ne permesas tion.
En ia artikoio "Maikuragaj iingvistoj" de Ben
no Klehr (Esperanto Hamburg 4/92, p.9) Ia
propra uzode ia finajo-akoncernas ia partici-
pojn, kiuj "en aiiaj lingvoj estas verboformoj,
en Esperanto ne!... ei kiu fakto rezuitas, ke Iii
estas adjektivoj, ne verboj". Sekvas ia konkiu-
do ke "ia participo kiel adjektivo ne povas
indiki tempon, sed nur staton ... de ia objekto
en iu sama tempo".
Guste tion asertas ia tempismo. La frazo
"Hodiau Ia kontrakto estas subskri-
bata" indikas -kiel ia aütoro de ia artikoio
guste komprenas- ke gi ne estas subskribita
hieraü aü iam antaüe de hodiau. Sed ia frazo
ne indikas -kiel ia aütoro tute miskomprenas-
ke pro tio ia kontrakto ankaü hodiaü 'Vestas
subskribata". Gi nur indikas, ke -kiel Ia aütoro
ja antaüe asertis- ke estas hodiaü (ne hieraü,
ne morgaü) ke ia kontrakto (t. e. ia objekto)
venas/venis/venos en ia staton de "esti sub
skribita". La participo signaias nek finitecon,
nek ne-finitecon, nek daüron, nek rezuiton,
nek ne-rezuiton. La participo signaias tion,
kion ia aütoro ja demandas de "adjektivo
participo", nome ke ne ia verbotempo sed ja
Ia sango de Ia stato de Ia objekto estu klare
videbia.

La aspektismo estas terure firme enradikiginta
en ec bonaj Esperanto-parolantoj. Ke Espe
ranto -kiel anoj de Ia aspektismo diras kaj kiel

oni ankaü povas iegi en Ia tie ci priparolata
artikoio- "ne havas kompiikafojn kiel ekz.
Plusquamperfectum de ia latina lingvo" sed
"tamen ebias esprimi ion simiian per ia siste-
mo de ia tri naturaj tempoj (-is, -as, -osj" estas
nekomprenebia harfendajo. Esperanto ba-
zigas sur Hindeüropaj iingvostrukturoj. Per-
forto de Esperanto ne estas iu "Latinemo"
trovita en gramatikaj formoj, sed perforto de
Esperanto estas ia konfuzigo de Esperantistoj
pere de frazoj kiel ekz. "Mi estas batita" kaj
ia sekva ceierariga demando "Kiu povus
konstati baton antaü oi gi trafis?"
cu "bati" apartenas iaüaspektismeailagrupo
de "vortoj kun daüro kun rezulto" aü "sen
rezuito" aü "sen daüro"? Estas ia samo kun ia
vortoj trafi,fermi, krevi... En ia frazo "Mi estas
batita" ia vorto "estas" indikas, ke ia afero
okazasen nun-tempo; ia fina|o-ita indikas, ke
ia batado estas finita. Egaias cu unu, aü du, aü
tri "batoj" okazis pere de iu batanto, kiu nun
estas fininta ia batadon. Metu nur ia pasive-
can frazon "mi estas batita" en Ia aktivan
vocon: do, "oni estas batinta min". Kiam oni
ne celas ai ia aserto, ke ia batado estas finita
-ec kiam oni nur "paüzas" dum ia batado- Ia
nemiskomprenebia Esperanto asertoestas "mi
estas batata". Kiam ia batado ankoraü ne
komencigis sed cio estas preta por ia batado,
ia frazo " mi estas batota" indikas tion. Ja estas
tio, kion ia aütoro Benno Klehr postulas de
participo: ke gi signaiu ne iun ajn verban
aspekton sed ia "sangon de ia stato" de ia
objekto, t. e. cu gi estas batita, batata aü
batota en iu sama tempo, nome en ia priparo
lata nun-tempo. Tiom simpia estas ia afero.

R Sachs

Rim. de oüforo:

Fakte mi ne kredas ke estas tiom simple. La
aspektismo havas certajn maifaciiajojn, kaj
piej muitaj paroiantoj ankaü mi- ne ciam
certas, kiun formon uzi de participo. Tamen ia
aspektismo estas piej uzata. Ke ankaü Ia

tempismo havas maifaciiafojn, montras ia
frazo pri ia kontrakto (vidu en supra artikoio),
pri kiu d-ro Fischer skribis ai mi: "Der Satz
»Hodiaü ia kontrakto estas subskribata« ist

semantisch Unsinn; niemand, auch kein "Tem
pist" würde ihn jemals verwenden." bk



El Aliaj Landoj 10

Estonio:

persistema gnomo
Estonio estas la plej malgranda lando el la tri
Baltaj respublikoj, kunareo de45.100 kvadro-
taj kijonrietroj kaj 1,57milionojda enlogantoj.
La Celurbo nomigas ̂Tallinn kaj havas
503.000enlogantojn. Gis 1990 la lando estis
parto de Soveta Unio. Granda parto de
Estonio estos ogrikulture uzata. La Industrio
okupigas prl masln-konstruo, teksado kaj el-
laborodo de fosfato. La ekonomle necesa
ekspluotado de energl-dona olea ardezö estas
krltlkotn pro ekolologlaj damagoj, klun gi
kaüzas. Estonio havas hovenojn ce la Balta
Maro apud la Finna kaj la Livlanda Golfoj.
Historie): Kvankam en okcidenta Eüropo onl
Imagas, ke vivis tie nur nomadoj en la stepo,
jam enia 13a je. ekzistls pluraj urboj, kluj estls
gravaj komercaj centroj: Narva, Pärnu, Tartu
kaj Talinn. La du lastaj ec estis membroj de la
Honso. En 1230 la Dano| fondis la eplsko-
pejon laj kastelon Revol en Tallinn. La Ger-
mono Kovoliro Ordeno en 1346 konke^
ris Estailon kaj regls tIe same kiel en Uvlon-
do (Ldtvio) kaj Kuriondo (Litovioj. La gran-
daj potencaj landoj clrkaüe daüredlsputls prl
tlu grara apud-mara regiono. En 1561 Esto
nio torgi.; parto de Svedio, 1721 de Ruslan-

i nnl Nacia Kunveno kajen 1918 Estonio farigls tnemstoro stoto.

1 ooo , W'T/erkaj Sfalinde 28-9-939 Estc^nio farlgis parto de Soveia Unio en
.  09'9'^^j Rusoj en la lando, perrusigi gin. amen Estonio ne farigls rusa, sed

konsems proprajn kulturon kaj lingvon. 95%
°  P°''olas la Estonan, klu ne estasS ava fa€,l la Rusa), nek Balta (kiel Latva kaj

Litova|,seid Baltofinna lingvo.
Hodiott la lando suferas je grandaj ekonomiaj
problenoi, Kiel ciuj allaj lomaj Sovetoj respu-
blikoi Famen oni esperas, ke laproksime-
co ai lando povas lom plifaciligl la revig-
ligon cfe la komerco. a y
En la cefurbo Tallinn ekzistas grandeqa
historia n,onumento: La historia locjro

Peterburgo
Finnlando

aivci^7

TALLINN
L \ Kusio

Estonio

Pärnu

Latvio

kun urba muro kaj tranceo, katedralo kaj
rulnoj de fortlkaio(l 4a je.). Lagotlka urbodo-
mo kun apoteko el la jaro 1422 - unu el la plej
agaj en EOropo-kaj la kastelo (parteel 1227),
klu hodlau servas kiel sidejo de la registaro,
estas pllaj atrakeloj, kluj allogas turlstojn.
Narva (74.000 enl.), urbo apud samnoma
rivero proksime al la Finna Golfo, estls fondita
c. 1250. En mezepoko grava komerca urbo,
hodlaöl povas estl flera prl kelkaj bone re-
staOrltaj konstruafoj, speciale la fortikajo.
Pömu (50.00 enl.) lam estls komeree grava.
Fiodlaö gl estas llbertempa trezorejo apud la
Balta Maro kun mezepokaj konstrua)oj kiel
urbodomo kaj partoj de urba muro.
Tartu (104.000 enl.) estas malnova urbo kun
Universitato el la jaro 1 632, klu plurfoje devis
sangl la statanecon de Pollando gIs Svedio.
Post urba brulo en 1775 (kiel en Hamburg
1 842) gl estis rekonstrulta en klaslklsma stilo
(tre vldlnda). Sole restis lo antlkva Toomemö-
gi-kastelo, en klu onl konservas antaükrlst-
onan ofero-stonon. En restintaj partoj de la
katedralo trovigas la universitata biblloteko,
klu ec dlsponas prl gravurafoj de Rembrandt.

Klarlgo: Germana Kavalira Ordenoestls
fondita en lo 12a je. kiel kruc-mlllta ordeno.
Post 1309gi konkeris la regionon cirkaü sla
nova sidejo Marlenburg (nun Malbork) gis la
Nopoleonaj sekularigoj en i 809 forprenis la
polltikajn rajtojn. En 1929 gi estls reorganizi-
ta kiel nur-religla ordeno. Binno Kkhr



11 Diversaj Temoj

Premio por
G« Rpemer
Hamburg (habj.
Gerald Roemer, membro de
Hamburga Esperanro-Socie-
to kaj iama gvidanto de la
Hamburgajunubro, estis ho-
norigita per subtena premio
por eksterordinaraj diplom-
verkafo en konstruo fako. La
nove fondito premio esfos
dotita per GM 5.000,- de
Vereins- und Westbank.
Gerald Roemer estis premi-
ita por lia "Evoluiga koncep-
to por pliampleksiga areo
por ja urbocentro de Schwerin. Liaj ideoj pri
nova utiligado de la terenode la iamaj Sovetaj
kazernoj, kun kvin variaj proponoj pri vende-
joj, magazenoj, logejoj, kulturejoj, servoj kaj
parkejoj, ankau enfluis en la diskufadon de la
komunuma politiko.
Jam antaü kelkaj monatoj, anfaö la kongreso
en Schwerin, Gerald prelegis en nia klubejo
pri la historia evoluo de la malnova urbo. Pro
liaj profundaj scioj pri la historio, la urbaj

Gerald Roemer meze de gajnintaj koleginoj

strukturoj kaj lasocia vivo, Ii povis fari novan
planadon, kiu ne provokas proteston kiel
"planado sur desegna tabulo".
La du aliaj gajnantinoj, Kerstin Seemann kaj
Edith ten Thoren, ankaü ellaboris konceptojn
per orienta Germonio. Ilia temo estas la
diversaj eblecoj de turismo ce la Balta Maro
inter la urboj Rostock kaj Stralsund kaj ties
sekvoj por la evoluo de la apudmaraj banlo-
koj- bü ̂atn&ucgcr SfBcn^SIatt - 13 11.92

Pri terura enigmo
Enigmojn mi solvos sengene,
kun gojo kaj granda plezuro,
mi trovas la vortojn senpene,
facile kaj kun bon-humuro.

Sed nun sur skribtablo jen kusas
I' hamburga enigmo terura,
trankviion de mi gi forpusas,
ne plu estas mi tre sekura.

Plej strangajn la bestojn kaj florojn
mi sercas je ciu leksikoro,
de antikvaj popoioj la morojn
kaj songas pri Napoleono.

Mi pensas, cerbumas, laboras,
la kapo vortice turnigas,
pro streco nenion mi memoras,
mi timas ke mi frenezigas.

Finfine ... jen gravo decido -
mi cesas la pezan laboron
kaj mi, kun perlida rido,
insultas I' hamburgan aütoron!

Magie la trankvilo revenas,
spiradas mi nun tre profunde,
la fia kondut' min Serenas,
nun ... vortojn mi trovas abunde!

Lutsa Wmdiscii • lo Manna



Studrondo 12

iCorii^<akaa| kun ©i/i YemplirE
Ekde lajaro 1970 ekzislas malgranda Espe-
rantogrupo sub la gvidado de s-ro Horst
Steinbrück ea Templin ce la Kullur-Ligo. Sed
gis Ig turnigo [Ee. politiko songo de GDR -
Red -] gistufigisen sia proprasuko. Konlaktoj
kun eksterlandaj geesperantistoj nur ekzistis
kun PEA-grupo_en Szczecin (StefUnj kaj cee-
stadoj dum 


